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la enhavo da la artikoloj cl tlo publikigita] ra 
zentas la oficialan opinian da A.E.A. Pri la artikoloj 
do, nr.p3ndijc&3 la autcroj cea.
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c------------
DEMOVE PRI LA JUBILEO

Ni revenas denove al la Jubileo pro tio.
Ilza te—2S nr: r.i.'f*'.-: T-....!   ; ~ :

ikani malrapidu. *pnno_i_ro alproksimiSas koi !r -i
ni deziras pri ĝi refreŝigi vian memoron, 

kara leganto, ĉar niaopinie la tuta esperan- 

tistaro nepre devas streĉe atenti la 100-ja- 

"an Jubileon de Nia Lingvo por kiel eble 
plej inde ĝin soleni.

Lati nia vidpunkto ĉiu el ni, senescepte, 

devas peni iom kontribui laŭ sia kapablo al 
plifortikiĝo de la Esperanto-movado ja ĉiam, 

sed des pli okaze de la Jubileo, kiom ajn-, 
modesta estu sia kontribuaĵo.

Kiel pruvo de niaj asertoj jen ni prezen- 
tas al vi la duan ĉi-jaran numeron de nia 
organo, kies enhavo, laŭ vi mem tuj povas 

konstati, estas vere modesta kaj literature 

tute ne pretendema; sed, kiu tamen1, kaj laŭ 

nia opinio, iamaniere kontribuas al tiu ci- 

tita "plifortikiĝo de la Esperanto-movado", 

ĉar krom la kutimajn kunlaboraĵojn> ni pu- 
blikigas ankaŭ informon pri niaj klopodoj 

disvastigi Esperanton en nia " Amata land', 

Asturio..."

Do, jen nun via vico serene primediti 

niajn' asertojn kaj konsekvence reagi. Ni es- 

peras ke via reago respeguliĝu per konkreta- 
ĵoj, kiuj ankoraŭ plivigligu nian movadon 

kaj tiele ni dece atingu la JUBILEON !

’’ Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante

Ni iru la vojon celitan! "

ADONIS
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Ni pro ĝojo ankoraŭ frotas al ni la manojn, ĉar rikoltado da la fruktoj de 
nia, kelkfoje sub konstanta mokado, senlaca kaj sindona por-Esperanta laborado 
kontentige daŭras.

Temas hodiaŭ pri la aktoj okazintaj, lunde la 8-an de Aprilo, en la urbeto 
Nauia situanta en la Asturia marbordo proksime de la provinca limo de Galegio, je 
123 KIY1. okcidenton de Gij6n. En tiaj aktoj partoprenis nia Prezidanto kaj aliaj 
gemembroj de nia asocia estraro, kiuj estis speciale invititaj fare de S-ro. Capu- 
1£, samideano el tiu urbeto gvidanto de E-rapidkurso kaj fakta organizinto de ti»- 
uj aktoj pri kiuj ni informas.

Nu,,, la . tuto ^disvolviĝis sub ia= aŭspicioj de la tiea urbestraro kaj kurt la gra- 
va helpo. far..ia Direktoro de la gimnazio '^Manuel Suarez", S-ro. Domigo Alonso Ron. 
La aktojn prezidis S-ro. Manuel Sedia, urbestro de la urbeto Navia.

Je la 12-a h. ĝis kvarono antaŭ la 13-a h. okazis ĝenerala ekzameno al kiu sub 
metiĝis la 23 gelernantoj el la E-rapidkurso.

Je la 13-a kaj ĝis la 14-a horoj, en la kazino de la urbeto, okazis sinsekve 
folklora kaj kultura aktoj kaj disdonado de diplomoj al la sukcesintaj ekzameniĝin- 
toj, kie3 ekzamenon realigis la gemembroj de nia Asocio.

La folkloran akton konsistigis ludado da diversaj konataj asturiaj melodioj, 
per asturia sakŝalmo, fare de "Grupo de Villapedre", kio finiĝis per tiu nia mond- 
konata Asturia himno "Asturland-- patruj' amata".

La kulturan akton organizis la E-gelernantoj mem, el kiuj 18-jara lernantino 
oficis kiel parolistino kaj prezentis antaŭ la publiko: la urbestron, la gvidanton 
de la E-rapidkurso s-ron Jose Carlos Chapulf, kaj la gemembrojn de Astura Esperan- 
to Asocio, ĉi-okaza reliefigante la fakton kc ni "ĝentile kaj volonte" konsentis 
ĉeesti tjo --- i tin ekzameni pri. Espo rento malgraŭ la fakta, La ni loĝas tiel 
proksime. Si esprimis dankojn kaj pro nia ĉeesto kaj pro ĉiuj malavaraj helpoj far 
la Direktoro de la gimnazio, la urbestro, la kurs-gvidanto. Ankaŭ dankis I.L.E.I.-n 
pro tio, ke ili Esperanton lernis per E-Kurso eldonita de ĉi tiu organizajo.

Poste la parolistino prezentis alian lernantinon, kiu laŭtlegis biografion pri 
nia Majstro Zamenhof reliefigante diversajn epokojn en lia vivo. Poste alia lernan- 
tino legis en Esperanto skribitan folion, por ke la ĉeestantaro aŭdu unuafoje (al- 
menaŭ la plejmulto!) kiel milde sonas tiu por ili fremda lingvo.

Tiun akton fermis gajmiena 8-jara infano per deklamado de parkerigita E-poe- 
zio.

Poste la diplomoj estis disdonitaj. Kiel supre menciite la nombro de gelernan- 
toj estis 23, el kiuj 38-jara viro, 15 junulinoj kaj 6 junulaj 15-/20-jaraĝaj kaj 
tiu 8-jara infano.

La gelernantoj atingis jenajn kvalifikojn: elstaran, 6 gelernantoj; sufiĉan, 
16 el ili; kaj aprobitan la 8-jara infano. La nivelo ĝenerale estis tre kontentiga. 
La E-rapidkurso konsistis en 18 lernhoroj, po du horoj ĉiutage dum naŭ tagoj.

Kaj tia kontentiga evento en urbeto Navia finiĝis per komuna tagmanĝo en fama 
restoracio, kiu disvolvigis en gaja kaj interfrata etoso.

0 = 9=0 0 8 = 0 = 9 = 0= 9 = 0 = 8 = 0 = 9 = 0 = 9 = 0 = 8.0 = e



3

parenco

kolumno de

la taskon ,

16£ de la sa-

&

arestis 
ni enlis-

linio de 
rolon de

la sania paĝo. 
sia parenco ABSOR-

la postenon de sia
2.

aperi en la linio 29& de la sama

"ZAMENHOF”
nomojn kaj fiagojn

La fervoraj membroj ae la lingva taĉmento 
lastatempe la lingvoteroristojn, kies 
tigas Ĝi sube.

DISTRIKTO DE "HELECO", n-ro 40(5)

DISTRIKTO DE "HELECO", n-ro 42(1)

La t.n. PREZENTISTINO, kiu uzurpas la oficon de sia parenco PRE- 
ZENTANTIKO en la 259 linio de la paĝo 2.

La t.n. NUM., kiu uzurpas la metion de s-ro N-RO en la 5& linio 
de la paĝo 3*

La t.n. ESTINTE, kiu dum la kompostado kaŝperfide anstataŭis - 
s-ron BATINTE, forpelante lin de la 20^

La t.n. ABSORBIGITE, kiu uzurpas la 
BIĴITE en la 21? linio de la pago 8.

Ia t.n. AKVO, kiu aŭdacas deĵori en 
sen la deviga finaĵo "n".

La t.n. KONSTERNIĜIS, kiu uzurpas 
KONSTERNIS en la 17- linio de la paĝo

La t. n. DraV'ANDO.1 . kiu «Unnnno 
■ paĝo sen la deviga finaĵo "n".

La t.n. SESMILAN, kiu neleĝe anstataŭas sian parencon SESMILO- 
BLAN en la linio 19& de la 2» kolumno, en la paĝo 5«

La t.n. TURKA kaj JUGO, kiuj aŭdacas deĵori sen la deviga fina- 
ĵo "n" en la samaj kolumno kaj paĝo, linio 27^.

La t.n. DA, kiu rekulpiĝante uzurpas la metion de s-ro DE en la 
linio 1® sub la kvadrato de la "Supo de literoj", en la paĝo 14.

Krom tio, oni daŭre^sercas s-ron KIEL, kiu ne venis deĵori in- 
ter s-roj DONIS kaj ELAĈETON en la linio 4 9 de la unua 
la paĝo 6.

DISTRIKTO DE "HELECO", n-ro 41(6)

La t.n. KOMENCAS, kiu forprenas de s-ro KOMENCIĜAS 
e n la linio 8? de la paĝo 10.

La t.n. STONAJ, kiu aŭdacas sin montri en la linio 
ma paĝo sen la deviga finaĵo "n”.

La t.n. DEFENDANTOJ, kiu agas same en la linioj 17e kaj 18^ de 
la sama paĝo.

La t.n. DA, kiu ankoraŭfoje rekulpiĝante uzurpas la funkcion de 
s-ro DE en la linio 1^ sub la kvadrato de la "Supo de literoj", pa- 
ĝo 14.

la linio 18^ de la pago H0
®
0____________________________________________________
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0©0000000000000000000000000000000000W
0 La t.n. 

s -ro DE en 
paĝo 12.

Doninte 
verda stelo

DA 
la

(jam plurfoje rekulpiĝinto), kiu uzurpas la profesion 
la linio sub la kvadrato de la "Supo de literoj", en

tiuj deliktuloj po kvin batojn per la kvin pintoj deal _ _ . . .
sur iliajn vertojn, .ili estis tuj liberigitaj.

de 
la

la

&

0 
& 
&
&
0

Esperburgo, la 11-an de Aprilo 1.935 

LA ĈEFKOMISARO,

Al. Zibjades.

& DIVERSAJ TEMOJ
t' i k ro t c g c

&
&
&
0

La lastaj numeroj de BOLETIN , 

kaj "Katolika Esperantis - 

de KEHA, informis per skriba- 

de la Prezidantino de HE?,D-ri- 

Maria Rafaela Urueha Alvarez,pri 

forpaso de la valladolida sami-

de EEE.

to"

Ĵo <

no ; 

la :

deamino kaj mia kara korespondanta 

no dum longaj jaroj, fraŭlino Cle-, 

mentina Tranque iglesias. Kia kara 

Movado perdis per Ŝia morto entu- 

ziasman diskonigistinon de la In- 

Lingvo Esperanto kaj ve-

Espe-

sin- 

tio.

dio diversajn lecionojn pri 

ranto.

Mi, kiu ne forgesos Ŝian 

eeran amikecon, ne dubas pri

ke, kiom da personoj amas nian ka- 

ran lingvon, estos al si sincere 
dankaj kaj levos al Cielo iliajn 

preĝojn por Ŝia eterna ripozo,sam- 

tempe sendante, kiel mi, al ŝiaj 

gefamilianoj la esprimon de la plej 

sincera kondolenco.

Kara amikino, rip-jz-u en Is pa-

loran protektantinon uĉ la organi- 
zoj antaŭe cititaj. Ŝi kunfondis la 

valladolidan Esperanto-Grupon "Fi- 

do kaj Espero" kaj disdonis per Ra

oo de 1'Sinjoro !

**********

<>S=Ŝ£A>

GERALD BREDA N

0
0
0 
&

La fama verkisto angla kaj emi- 

nenta hispanisto, Gerald Brenan(l) 

kiu ĵus atingis naŭdek jarojn, al- 

venis en Malagan kun la urbestro de 

Alhaurin el Grande, Francisko Jime_ 

nez Dfaz(2), kaj la tiea magistra- 

tano pri kulturo Kristoforo Gonzd-

lez(3), kiuj klopodis en Londono 

pri la reveno de "Don Gerardo".Es- 

tu li bonvenita kaj lia restado en 

Hispanio estu longa kaj feliĉa.

**********

&

►



ERNESTO SABATO, GAJNINTO

La 10-an de la pasinta Decem- 
bro oni aljuĝis la premion "Mi- 
fiaelo de Cervantes", provizitan 

per dek milionoj da pesetoj, al 

kiu oni proponis dudek verkis - 
tojn, dek ok virojn kaj du viri- 

nojn. La premio estas konsideri- 
ta, kiel la plej gravan en la 
hispana lingvo kaj per ĝi oni - 

intencas premii la intelektan - 
laboron de unu tuta vivo. Kami- 
lo Jozefo Cela(4), ĵusa gajnin-
T.o Ha 1 '"flama 'Prprni n de l.jtera- 

turo 1.984, kaj Jozefo Rerrater

Hora(5) estis la solaj hispanoj 

proponitaj al la Premio. La ver- 
kisto plej proponita estis la ve- 
nezuela romanisto Arturo Uslar - 
Pietri(6), sekvita de la argenti- 

nanoj Rikardo Molinari(7) kaj Er- 
nesto Sabato(8). Tamen, post lon- 

ga diskuto la gajninto estis la 

argentinano Ernesto Sabato, al 
kiu mi gratulas el la pagoj de 
"HELECO" .

GRATULON, P - R p HURLE

Jes, mian gratulon al la gi- 
jona D-ro Petro Hurl4 IIanso(9) ,

jia plej veterana numismato de As. 
lurio, ĉar okaze de la 6-aj la- 

bortagoj numismatikaj de la Nu--

mismatika Asocio de Aviles-o ho- 

nore al ĝia Patrono Sankta Eloj, 

li rieevis dediciitan Platon.

* * Jle

De tiu perdita Edeno nur restas al mi/ en la nebulo de la memo- 

ro grenejo/ Mondo tiel enorma !/ en la varmetaj vesperoj de aŭtu- 
no/ Tie la hejmo, tie la oficejo/ Tie la teatro kaj la komikistoj./ 
Tie navigacioj kaj vojaĝoj,/ tie kanzonoj kaj rakontoj./ Mi ludis 
esti homo sen scii/ ke estis tre trista, tiu ludo mia./ Cio pasis. 

La vivo estis tra la tempo donante faloj./ Cion forgesis mi. Mi nur 

rememoras/ tiun Edenon Ĉe la ombro de tiu grenejo. Celso Emilio ?e- 
rreiro (10). (Tradukita el la centjara ĵurnalo "El Comercio").

(notoj vidu sur paĝo 10)
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ri la morto de Paquirri$ 

kulpasmi n©

Nun, kiam la tragedia morto de Pa- 

quirri restas iomete malproksima,kaj jam 

ĉesis la plorado pro la malapero de ti- 

om prestiĝa toreadoro, kaj kiam la plu- 

moj de tiuj specialistoj ne plu skribas, 

cele tuĉi la koron kaj sentemon de mul- 

taj hispanoj, precipe tiujn virinajn,mi 

opinias oportuna eksponi miajn pensojn 

pri tiu fatala festo, kia estas la 

robatalado. Krome, mi.estas certa, 

multaj, multaj hispanoj, koincidos 

miaj vidpunktoj.

Ciuj ploris pro la morto de Paqui- 

rri, mi ankaŭ tre bedaŭris kaj funebris 

.la forpason de Paquirri, kiel homa es- 

taĵo, kiel persono; tamen, se mi anali- 

zas tiun morton laŭ strikta toreadora - 

vidpunkto, mla sciemo apenaŭ estas tu- 

ĉita. La homo interesas min, la toreado, 

ro ne.

tien.

la ho-

estas

taŭ-

ke

kun

Mi ne scias., Idai en lando kiu 

oia «iulioAU.W4.<ass ui V LHzii Lct ailk-Ul-cLŬ. ^vao 

okazi tiuj kruelaj, sovaĝaj kaj maldig- 

naj festoj. Plej grave ankoraŭ estas,ke 

niaj aŭtoritatoj volonte akceptas ofi- 

ciale ĉeesti■tiujn makabrajn spektaklo- 

jn. Tio estas samsignifa, kiel honori 

la subkulturon.

Sed, kio estas la nomata hispana - 

nacia festo ? El kio ĝi konsistas ? Es- 

tas nediskuteble, ke ĝi konsistas el tri 

protagonistoj: la taŭro, la toreadoro - 

Icaj la publiko. Du el tiuj tri roluloj, 

iras al la areno tute libere aŭ propra— 

iniciate; ili estas la publiko kaj la - 

toreadoro. La alia protagonisto,la taŭ-

ro, estas perforte devigata iri 

Do, la nomata nobla lukto inter 
mo kaj la besto ne ekzistas. Ĝi

mensogo, trompo, ĉar ĝi ne okazas laŭ 

la leĝoj de la naturo, kiel ekzemple, 

se tiu lukto okazus meze de la kampa- 

ro, en la naturo mem, kun armiloj el- 

tiritaj de la propra naturo.

La taŭrobataladon oni povas difi— 

ni kiel feston de sango kaj morto,ĉar 

la sango kaj la morto estas la ĉefa - 

celo de tiu abomeninda festo-spektaklo. 

Serĉi aliajn vortojn por prezenti la 

feston, kiel ion noblan aŭ dignan kaj 
parton de nia kulturo, ne respondas - ^e'

al la realo, al la vero. Se tiujn klo- Ŝ®? 

podojn por ekzaltigi nian feston oni 

uzus por bone klarigi, kio estas la .$2 
ife 

festo, fakte ĝi ne plu ekzistus.Bedaŭ- 

rinde riveroj da inko estis kaj estas & 

uzataj por defendi la feston kisi iun. 

k_lu dis Lingas ia hispanojn, sen Taiete 3S? 

ĝi, la festo, distingas nin, kiel sen- 

kulturajn homojn.

Estas vero, ke la taŭrobatalado 

estas la lukto inter la taŭro kaj la 

toreadoro, sed ĉiam oni devas aldoni,
* Ĵ&*1

ke la taŭro iras al la areno perforte. 

Ankaŭ oni devas aldoni, ke spite al tio, 

kio okazos dum la toreado, la destino 

de la besto estas ties morto.Se en ti-
Fĵ 

u lukto inter taŭro kaj toreisto ven- 

kas la taŭro, ĝia destino estas la sa-
jiaj 

ma, la morto.

Dum la taŭrobatalado evidente ek- 
zistas triangulaj rilatoj, inter la $>’ 

—b #

S

morto.Se


taŭro, la toreadoro kaj la publiko,kvan- 

kam nur du el la tri protagonistoj riskas 

siajn vivojn, la taŭro kaj la toreadoro. 

Tiu ebleco fariĝas por la taŭro, pli aŭ 

malpli frua realaĵo. Estas iuj, tre mal- 

multaj eksterordinaraj okazoj, en kiuj 

la taŭro estas pardonita, sed neniu es- 

cepto fariĝas regulo, do Ĝi tiu ankaŭ —

Tamen, tiu parto el trio, la publi- 

kiu restas for de la danĝero, estas 

vere animas la feston, Ĝi. la publi- 

havas severan influon sur la torea- 

>, kaj siavice la taŭro kaj la torea- 

doro estas,, kiuj influas la publikon,La 

taŭro havas•nenian rilaton kun la puuii-

multe su-

las ne

kaŭ, ke 

publi- 

kaj - 

tore-

adoro ce-

ko, 

kiu

ko, 1 

doro,

ferigi

la taŭron, 

tamen se vi iam ĉeestis tiun spektaklon, 

vi mem povis mezuri ĝis kiagrade estas 

la "delikateco"' de la publiko kaj la 

toreadoro.

Estas evidente, ke la publiko de- 

di ras vidi °anrro-->_ rufr~n--i.

toreadoro kaj liaj helpantoj. Tiu rila- 

to ne estas propravola ĉar la taŭro es- 

tas devigata sin defendi kontraŭ la so- 

vaĝa atakado de la toreadoro. La taŭro 

pere de siaj bruaj muĝadoj avertas la 

toreadoron kaj la publikon pri sia mur- 

do. Kaj en Ĝi tiu triangula rilatiĝo - 

disvolviĝas nia festo.

Kio okazas

de la publi, 

ko ? Nu,le-

kontentige, 

laŭdezire

kiam la tc- 

readoro aŭ 

la taŭro ne

la pug-

luda

kaj kun

vigas en l'a publiko akraj protestoj,se- 

veraj kritikoj, insultoj, minacoj; la 

protesto estas ege brua, kun rozario - 

da kriadoj, paroladoj, montrante la - 

perfektan senkulturigon de la hispana 

homo. Tiuj insultoj estas precipe adre- 

sataj al la toreadoro. Pri la taŭro,la 

publiko precipe direktas siajn kritiko- 

jn al la taŭro-bredisto. Estas vero an-

kaj morton. Tfi. puni iko eere nna. kiam 

la rajdpikisto enmetas tiujn speciala- 

jn pikilojn en la karnon de la taŭro , 

kaj kiam la banderilisto profunde en- 

kroĜigas siajn banderilojn en la kar— 

non de la taŭro, la publiko sin sentas 

feliĜa, kontenta. Kaj kiam la toreado- 

ro enmetas la tutan glavon, ĝis 

no, laŭ esprimo de la toreadora 

arto, en la karnon de la taŭro,

torenta sango-elfluo la taŭro dolore - 

muĝadas pro doloro, la publiko aplaŭda- 

das freneze, robote, eĉ stare. Ĝi estas 

la kulmina momento de la festo. Fine la 

taŭro mortas murdite kaj la publiko vi- 

gligas siajn esprimojn de ĝuo, de ĝojo. 

Intertempe la toreadoro ricevas la tro- 

feojn, kiujn li montras al la publiko - 

kiel dankemon kaj propran vantecon.

Tamen, en tiu sovaĝa lukto de mor- 

to, la plej dramaj momentoj okazas kiam 

la toreadoro troviĝas antaŭ la taŭro, 

kaj pro iu.ajn kaŭzo la "laboro" ne bo- 

ne funkcias. Tiam estas kiam la rilatoj 

inter•publiko kaj toreadoro atingas si- 

an plej kritikan momenton, nome kiam la 

publiko komencas krii,kriadi: "Alprok-

ne.

(daŭrigo sur la paĝo 10)



(beamiRoi el

sai destare?in rne

Torna

torna

P^-serotti

bupnase

e mi cuilano ii sonno

E la’ brea za ŝalmas tra

offusoare ii tuo inoanto.

Neniam povos la brilego 

de la urbo de la Cezaroj 

mallumigi vian ensorĉon,

del galo mare d'un di 

a rne giunge mista 

a grati effluvi silvestri. 

Ma giŝ, l’ora del distacco 

tristemente s’avvicina:

Perchŝ tanta nostalgia, 

si Hete rimembranze

(en esperanto) 

Cu vi konas, kara urbo, 

kian arkanan fascinon

vespere m:

kaj lulas mian dormon. 

Kaj la salgusta venteto 

de la iama gaja maro 

alvenas al mi miksita

(en itala)

Sai tu dirmi, cittŝ. cara, 

quale fascino arcano 

a te- dolcemente, mi trascina?

eeco, ti lascio, RIPOSTO, 

ii cuore colmo di rimpianti 

e di struggente amarezza. 

Giammai potrŝ Io splendore 

della oittd dei Cesari

di ga”v

al mattino mi destanoj 

mille frulli d'ali, 

con hisbigli sonraessi,

CITTA NATALE

a te ii figlio lontano, 

dalla cittŝ. eterna, 

ove pur tante lusinghe 

avvingono forte 1’animo. 

Mille trili! festevoli

al vi s trendo 1 ĉe min. trenas?.

Kial tiom da nostalgio, 

tiel ĝojajn memoraĵojn 

en mi vi scias vekiĝi? 

Revenas al vi la forega filo, 

revenas el la eterna urbo, 

kie tamen multaj allogoj 

altiras forte 1'animon.

Mil festemaj triloj 

de ĝojemaj paseridoj 

matene min vekigas; 

mil flugiIkirladoj, 

per mallaŭtaj papetoj 

salutas

kun arbaraj plaĉaj odoroj. 

Sed jam la horo de 1'foriro 

tristece alproksimiĝas: 

jen, mi lasas vin, RIPOSTO, 

kun kpro plena de sopiroj 

kaj de angora amareco.



e 1’animo di chi fama 

dolente e melanconico 

per sempre restersL. 

kaj 1’animo amanta vin 

dolora kaj melankolia 

por Ĉiam restados.

RIMARKOJ: La poezio "Naskiĝa Urbo", estis de mi verkata okaze de mia somera 

vizito al mia naskiĝurbo Riposto, kuŝanta ĉe la maro apud granda urbo Cata- 

nia, post unu longa jaro da foresto, ĉar en Septembro 1.956 mi translokiĝis 

al Roma, mia nova sidejo de instruado. Mia tiama loĝejo estis la fervojogar 

dista domo n.105 de fervoja linio "Circumetnea", kunliganta plurajn urbeto- 

jn starantajn ĉirkaŭ la ega vulkano Etna, en Sicilio. Mia loĝejo kuŝis tute 

apud la kamparo plenplena de abundaj citronarboj, olivarboj kaj vinberejoj, 

kaj tial ĝi estis daŭre vizitata de multnombraj birdoj serĉantaj en ĝi fa- 

cilan rifuĝon kaj sekuran protektadon. Kaj ili (la petolemaj!) kutimiĝis ve_ 

ni min vekigi frumatene per festemaj triloj kaj min vespersaluti, antaŭ nia

Aŭtobiografiaj lirikoj de 1’instruisto Carmelo Cimino, loĝanta en Roma

... .Pollando

KANTO PRI KOPERNIKO .

Ho, Koperniko, en via soleco ĉielajn korpojn vi nokte observis 

kaj vian verkon pri la Universo al la homaro tiam vi oferis.

Ho, Koperniko, akceptu omaĝe tiun kanton el Varmia regiono,

Vi movigis Teron, vi haltigis Sunon, kaj vi montris al mondo novan 

I ideon.

Kunlaborajo sendita de Tadeo Rostanska



toreado —

ro ?!!Re-

ni nian

simiĝu al 

la taŭro, 

ĉu vi es-

tas dan- 

cistino aŭ

donu a 1

monon!!, malkuraĝulo!!" Kion fari en 

tiuj cirkonstancoj? Kun granda risko de 

sia vivo la toreadoro alproksimiĝas al 

la taŭro, li konsentas, ke la taŭro tra- 

iru apud li, kiel eble plej proksime.Ti. 

un lecionon la toreadoro lernas tre frue,

(daŭrigo de la paĝo 7)

kaj sub tiu minaco li sin prezentas ĉi-$?, 

utage en la areno. Ju pli granda estas 'w- 

la danĝero de la toreadoro des pli 

granda estas la ĝuo de la publiko.Kiam
tfi 

la kornoj de la besto karesas la ves- 

tojn de la toreadoro, estas kiam la — 

publiko troviĝas en plena ekstazo.Sed
3g 

ne ĉio okazas kiel antaŭvidite,ĉar su- 

bite venas la tragedio; la toreadoro S&i 

ricevas mortigan kornobaton.La publi- £& 

ko silentas ka j neniu sin kulpigas.La 

de la taŭro !!kulpo estas

Ne, mi

Paguirri.

LUIS SUBBASO PBBBZ (SAB4DBLL)

ne kulpas pri la morto de
«g

S
$ SI s -I , ’ I el Grande (Malago),sg? 

revenus en Hispanu-ĵgj

Grande, kiu kune F?
- _------------

'S 
membro de la Rega Akademio de '®ĵ

tn P"--»*

’ ĝ-

4)

5)

ĉ)

7)

NOTQJ. (daŭrigo de la paĝo 5)

1) Gerad Brenan (1894/. •••) Prestiĝa brita hispanisto, naskita en Malto, kiu,ena- 
miĝinte al la Kulturo kaj la Pejzaĝoj hispanaj, loĝas nuntempe en sia malaga 
domo de la valeto de Maspalomas, en Alhaurin el Grande.

2) Francisko Jimenez Diaz . Urbestro de Alhaurin
kiu laboris intense por ke la fama hispanisto Gerald Brenan 
jon.

3) Kristoforo Gonzalez (..../....) Magistratano de Alhaurin el .. , .
kun Francisko Jimenez kontribuis decide por ke la hispanisto Gerald Brenan re- 
venus en Hispanujon.

Kamilo Jozefo Cela (ipin/....) Hispana verkisto.

tas aŭtoro, inter aliaj velkoj, de "La familio de Pascual Duarte"(vako esperanti-. 
gita fare de Fernando de Diego, nuntempe en presejo de Barcelono.Baldaŭ oni po-$c 
vos ĝin aĉeti), timiga, kiu karakterizas la personecon de ĉi tiu kreopotenca 
ŭtoro, "Pavilono de Ripozo", "La Nova Blindulgvidado", "Vojaĝo tra la Alcarri-^ 
a", "La abelujo", "Diservo de Tenebroj" kaj "Sekreta Vortaro".
Jozefo.Ferrater Mora (..../....) Profesoro kaj verkisto hispana samtempa.Li pu-^ 
blikigis, inter aliajn verkojn, "Vortaro de Filozofio", "Grava studo pri Unamu-^ 
no", "Ŝanĝiĝoj pri la Spirito" kaj "Homo en la Vojkruciĝo",
Arturo Uslar-Pietri(l9O5/«•••) Romanisto kaj politikisto venezuela, naskita en 
Karakaso.Inter iliaj verkoj meritas specialn mencion,"Tridek homoj kaj iliaj - 
ombroj", "Sezono de Maskoj","La Koloraj Lancoj" kaj "La Ora Vojo".Lia stilo,im-& 
presa kaj metafora, faris lin elstari en la hispanamerika romano. '
Rikardo E.Molinari (1898/....) Argentina poeto.Li publikigis longan serion da 
poeziaj verkoj, kiuj donis meritan renomon al la amerika literaturo.
Ernesto Sabato (1911/....) Argentina eseisto kaj romanisto.De profunda kulturo,Is? 
li komencis verkante eseojn, kiel "Unu kaj Universo", "Eksterlandaj Homoj", "He-K? 
terodokso".KLel romanisto li atingis grandan sukceson per verkoj kiel: "Pri He-S£ 
rooj kaj Tombejoj" kaj "Informado pri Blinduloj". jĝ?

Pedro Hurl£ Manso (..../...,) Emerita profesiulo.Erudito pri Arkeologio, Foto- 
grafio kaj Numismatiko.Pri Arkeologio kaj Numismatiko li aperigis interesajn - 
artikolojn en la centjara ĵurnalo gijona "EL COMERCIO"; pri Fotografio li aran-^ 
ĝis freŝdate kun plena sukceso, interesan ekspozicion.Laste li preparis la el- & 
donon de 1'verko "Pri Numismatiko en Asturio", fare de .1 'erudito kaj historiis-^, 
to gijona, Julio Sorooza y Garcia Sala. „ , n ... ,

Sacramento Collado- §- 
n

HI

8)

romanisto.De


ETSA BONGUSTAJO

INGREDIENCOJ: Fiŝtranĉaĵoj.

Olivoleo.

5 ĝis 6 ajleroj bakitaj.

1/8 1 da vinagro.

malvarma akvo-

1 trunketo da rosmareno

Varmigu la oleon kaj fritu la fiŝtranĉaĵoj

baŭ flankoj. Metu ilin sur varman pladon. Metu la

je am-

aj ler-

ojn en la oleon, aldonu la farunon kaj fritu dum 3 minu-

toj.

Aldonu la vinagron, kuiru, kirlante la tutan tem-

pon ĝis densiĝo. Aldonu sufiĉe da malvarma akvo por

ri maldensan saŭcon, tiel ke la fiŝaĵo estu tute kovrita.

Surtabligu afi varman afi malvarman.

Tio restos freŝa dum kelkaj tagoj.

BONAN APETITON !
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DbCRAĴOĴ
cSupo de.likroj

OTA P’ NERO 
NOTEINEG 
ANTRELMA 
JIPATROĴ 
BKOTRIVT 
AEZAIFEN 
R L U S T E N A 
0 L K N 0 L A S

HORIZONTALE:
A) Rondforma, ĉirkaŭfermita loko, kun 
arono er* la 'nezo, tor spetakloj de 
rajdistoj, akrobatoj, burleskuloj,klaŭ- 
noj.ks. Terpeco, kulturita aŭ kulture- 
bla, kun aŭ sen difinitaj linoj. Hanui o 
el la ordo de primatoj, kun antaŭa ri- 
Gardantaj okuloj. B) Esti aŭ ir+Jajn iu. 
Kiel eble plej nalgranda kvanto-aŭ plej 
nalalta grado. C) Kavi soecialan rilaton

Tiu ĉi kvadrato plena eo literoj 
enhavas ses noriojn de parencoj. 
Serĉu ilin.
Por la celo vi pavas legi hori- 
zontale, ve.'tikala kaj eĉ diago- 
rmle en ambaŭ direktoj sed ne 
transsaltu literojn.

kun iu aŭ fo; aparte tuŝi, interesi iun aŭ iori. Solejo deklari, ke nortinto estas sanK 
ta aŭ beata kaj devas estis kultata a" tia kvalito. C) Cirkla ornamo, i.a. kunplektaĵo 
el floroj kaj folioj, formanta cirklon. Ceremonia seco de repo aŭ alia suvereno, ordi- 
nare emanita kai altigita. Seksa pasio kaj volupta inklino al iu.
VERTIKALE:
1) Genro de falfoliaj aŭ daŭrafoliaj arbedoj kaj arboj kun ebenrandaj, plej ofto ova- 
laj aŭ lancetformaj folioj. 2) Senfenestra nehejtebla ĉambreto, uzata kiel tenejo,ka- 
ŝejo, ktp. 3) Ministrejo. 4) Japana noktolampo kui paparu.il ta kadro. 5) Sisteno de nu 
tuala solidareco.

MSLLVCLJ AL LA E.'IS'.GJ APERINTAJ E! LA 
| 423 ;xj;,ERG DE «HELECO»

SiGADiEHIu-.O: 
|::>niZL.TALE:
JJ •) zi ifonon Aralon.
|3) Atrofii-.’.’ .'.i Ocelo.’

?) r„.i

VERIKALE:
1) (onio. 2) Imuna. S) Aspekto.Embusko.
4) Czono. 5) Atciosfero.Eskadrono.
3) C.-.uso, 7) Amuziĝi .Espri ni.
•j) Utero. 9) Urini.
SUPG JE LITE1CJ:

Kiom da.kuboj 

ma.nkaH por

- ple Liga.- ia 

guron ?

r' ;

koiTl-

LA SES 3FETOCJ:
11 Luke. 2) Honteto apud Tiros d9 la 
T •c.. 3} Honteto inter Torre de las 
Coi ludatas kaj Laran io de Bulnes. 4) 
forro del Carrizose anstataŭ Torre 
Hal Cami zoeo. 5) Honteto} apud Per- 

. tudora, 3) El paso, anstataŭ El raso.

mon ?

Ĉu vi ka 

pablos 

legi la 

<?i apu- 

dan no-

La nomon de iu hispana verkisto 

ka£as alia nomo videbla sur la 

vizitkarto. Kiu estas tiu kaSi- 

ta verkisto ?

JAMES CACIIiLO EO

paparu.il

